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Indledning
Dette dokument præsenterer den politik, der skitserer IUG’s forpligtelse til, i hele
organisationen, at implementere en tilgang til at modvirke korruption, som vil
adresserer og repræsentere IUG’s anti-bestikkelsesindsats. Politikken indeholder
værdier, et adfærdskodeks og en overordnet politik for emnet. Dokumentet
introducerer desuden procedurer, risikostyring, intern og ekstern kommunikation,
undervisning og vejledning, intern kontrol, tilsyn, monitering og forsikring.
Som en generel retningslinje for alle IUG-aktiviteter er organisationen forpligtet til at
håndhæve og overholder selv retningslinjerne, der er etableret i “Business Principles
for Countering Bribery – 2013” samt den officielle nationale anti-korruptionspolitik
formuleret af Udenrigsministeriet 1.
Formål
Det er politikkens formål at bidrage positivt til fremme af god regeringsførelse og
transparens igennem IUG’s aktiviteter og projekter, og at overholde både danske og
internationale standarder for anti-korruption.

IUG vil under ingen omstændigheder modtage eller acceptere bestikkelse,
afpresning, bedrageri eller andre typer korruption i forbindelse med vore aktiviteter i
Danmark eller i udlandet – IUG har en nultolerancepolitik.

Definition af korruption
Korruption defineres af Transparency International, den førende internationale NGO inden for
kampen mod korruption, som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.”
Korruption kan opdeles efter hvad der kan kaldes ’direkte korrupt formål’ og ’nødvendig
korruption’, som sker for at få ting gjort. Korruption med direkte korrupt formål indebærer
bestikkelse for at opnå en tjeneste, som man ikke er lovligt berettiget til. I modsætning hertil
indebærer nødvendig korruption bestikkelse for at opnå en tjeneste, som man er lovligt
berettiget til. Smørelse falder ind under sidstnævnte form for korruption.
De primære typer korruption er bestikkelse, underslæb, bedrageri og afpresning.
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http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Omos/Ministeriet/Antikorruptionfaelleskoncernpolitik2011danskversion.pdf
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery
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Korruption defineres traditionelt som en handling, der involverer en myndighedsperson, der
misbruger sin stilling. Korrupte handlinger kan dog også finde sted i den private sektor, hvor en
ansat i den private sektor misbruger sin stilling i den private selskab med personlig vinding for
øje. Privat (også kaldet kommerciel) bestikkelse behandles kun af et begrænset antal
internationale konventioner.2

På dette felt viser korruption sig ofte som:
Interessekonflikter
Bestikkelser
Politiske bidrag
Velgørende bidrag og sponsorater
Smørelse
Gaver, gæstfrihed og omkostninger3
Hvordan man bør reagere over for og modvirke korruption
A. På organisatorisk niveau i IUG
Undervisning
a.1 Ledere, bestyrer, frivillige og partnere skal modtage passende
undervisning/information om organisationens anti-korruptionspolitik.
a.2 Hvor det er hensigtsmæssigt skal entreprenører og leverandører modtage
undervisning om anti-korruptionspolitikken.
Skabe opmærksomhed om problemer og søge vejledning
a.3 Anti-korruptionspolitikken er kun effektiv hvis ansatte og andre skaber
opmærksomhed om problemer og indberette overtrædelser så tidligt som muligt.
For at sikre dette stiller IUG sikre og tilgængelige kanaler til rådighed, gennem
hvilke ansatte og andre skal føle at de kan skabe opmærksomhed om problemer og
indberette overtrædelser (”whistleblowing”) i fortrolighed og uden risiko for
repressalier.
a.4 Disse eller andre kanaler skal være tilgængelige for ansattes søgen efter
rådgivning om anti-korruptionspolitikkens brug.
Interne kontroller og journalføring
a.7 IUG skal etablere og vedligeholde et effektivt system af interne kontroller, der
skal modvirke bestikkelse, bestående af finansielle og organisatoriske kontroller af
organisationens regnskabsførings- og journalføringsprocedurer.
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https://www.business-anti-corruption.com/compliance-training/what-is-corruption-quiz/
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https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery
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a.8 IUG skal føre nøjagtige regnskaber og journaler, der ordentligt og retfærdigt
dokumenterer alle finansielle transaktioner, og disse regnskaber og journaler skal
altid være tilgængelige for inspektion. IUG må ikke føre regnskaber under bordet.
a.9 IUG skal lade de interne kontrolsystemer, særligt regnskabsførings- og
journalføringsprocedurerne, underkaste regelmæssige undersøgelser og revision
for at levere forsikring omkring deres design, implementering og effektivitet.
Monitering og undersøgelse
a.10 IUG skal oprette feedbackmekanismer og andre interne processer, der
understøtter anti-korruptionspolitikkens løbende forbedring. IUG’s bestyrelse og
ledelse skal monitere anti-korruptionspolitikken og periodisk undersøge politikkens
egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet og implementere forbedringer i
nødvendigt omfang.
a.11 Projektstyregruppen i IUG (det primære kontrolorgan for projekter) skal
periodisk indberette anti-korruptionspolitikkens resultater til Bestyrelsen eller
tilsvarende organ.
a.12 Bestyrelsen i IUG eller tilsvarende organ skal foretage en selvstændig
vurdering af anti-korruptionspolitikkens tilstrækkelighed i årsberetningen, som en
del af dennes årsregnskab.
B. På projektniveau i Syden og med internationale partnerskaber
Partnere, agenter og andre mellemmænd:
b.1 Når IUG ikke kan sikre, at en partner eller en agent har en tilgang til antikorruption, der stemmer overens med IUG’s, skal IUG foretage en intern
risikovurdering og indlede passende skridt hvis bestikkelser finder sted eller
rimeligvis antages at have fundet sted. Dette kan indebære: krav om rettelse af
manglerne i partnerprojektets eller konsortiumprojektets implementering, brug af
sanktioner eller udtræden af aftalen.
b.2 IUG må ikke kanalisere upassende betalinger gennem partnere, agenter eller
andre mellemmænd.
b.3 IUG skal foretage en ordentligt dokumenteret due diligence før partnere,
agenter eller andre mellemmænd udpeges.
b.4 Alle aftaler med partnere, agenter eller andre mellemmænd kræver
forudgående godkendelse fra IUG’s ledelse.
b.5 Kompensation betalt til partnere, agenter eller andre mellemmænd skal være
passende og berettiget godtgørelse for de ydede lovlige tjenester.
b.6 Partnere, agenter eller andre mellemmænd skal forpligte sig kontraktuelt til at
overholde IUG’s anti-korruptionspoltik og skal modtage passende vejledning og
dokumentation, der forklarer deres forpligtelse (politikken skal være et bilag til alle
relevante aftaler).
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b.7 IUG kræver kontraktuelt at IUG’s partnere, agenter og andre mellemmænd
sørger for at de altid kan fremvise ordentlige regnskaber og journaler under
inspektioner udført af virksomheden, revisorer eller undersøgende myndigheder.
Leverandører
b.8 IUG og IUG’s partnere skal foretage indkøb på en fair og transparent måde.
b.9 IUG skal sørge for at identificere de leverandører, der bruges af IUG’s partnere.
b.10 IUG skal vurdere risikoen for bestikkelse hos sine leverandører og udføre
regelmæssig monitering.
b.11 IUG skal kommunikere sin anti-korruptionspolitik til sine leverandører og
samarbejde med store leverandører om at hjælpe dem med at udvikle deres antibestikkelsesprocedurer.
b.12 Da IUG og IUG’s donorer (den danske regerings fonde og private
donorer/sponsorater) forpligter sig til internationale standarder for antikorruption, skal den følgende klausul, som en politikstandard, være en del af alle
aftaler, som IUG eller IUG’s partner inden for rammen af projektpartnerskabet
indgår i:
“”No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an
illegal or corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement
or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any
such practice will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such
additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the
Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the
definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign
Affairs”.4

Kommunikation og indberetning
IUG skal oprette en effektiv intern og ekstern kommunikation af sin antikorruptionspolitik
IUG skal være åben for at modtage kommunikation fra og samarbejde med
interessenter med hensyn til anti-korruptionspolitikken.
IUG skal overveje yderligere offentlighed om betalinger til regeringer for hvert
enkelt land.
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http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
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Internationale standarder at overholde
Relevante links:
Danidas antikorruptionspolitik

http://um.dk/~/media/UM/Danishsite/Documents/Danida/Anti-korruption%20politik%20%20dansk%20version%202018.pdf?la=da

Transparency International
Danmark
United Nations Global
Compact
United Nations Convention
against Corruption

http://transparency.dk/
http://www.unglobalcompact.org
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf
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